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i bé l’exercici passat acabava amb un nou govern a Catalunya,
aquest ho fa amb un nou govern a l’Estat espanyol.
L’exercici 2011 ha estat convuls, quan tot just el Govern de la Generalitat encetava el seu primer any de governança, i a escala
estatal hem viscut un any de declivi progressiu que ha acabat el 20 de
novembre amb un canvi de color polític aclaparador.
El nostre sector ha patit un any d’ajustos -continuació del segon
semestre del 2010- imposats pels greus problemes de tresoreria de la
Generalitat i agreujats per la complicada i generalitzada crisi financera i
econòmica en els àmbits europeu i mundial. Uns ajustos autonòmics que
es comencen a fer extensius a l’Estat espanyol amb el canvi de govern,
que n'anucia un enduriment per al nou exercici.

En aquest exercici, l’ACES s’ha consolidat com a agent principal i indiscutible de la sanitat privada catalana. Per primera vegada en la història, el nostre sector a Catalunya ha parlat amb una sola veu. El 7 de juny
presentàvem el Manifest per la viabilitat de la sanitat privada catalana, en
el qual els representants de les nostres entitats i d’altres, com ara PIMEC
(valedora incondicional dels interessos de l’empresariat sanitari català),
deixaven palès el més absolut rebuig a la modificació de l’article 15.2 de
la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, que recollia
l’art. 277 de l’avantprojecte de llei proposat pel Departament de Salut, de
simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció
de l’activitat privada (llei òmnibus), amb què s’autoritzava als centres i
serveis de l’ICS a fer activitat privada a les seves instal·lacions.
Hem de felicitar-nos... després de reunions amb el conseller Ruiz i el
president de la Generalitat, propostes de modificació, esmenes al text legal
en el Parlament de Catalunya, i un profund treball de camp per part de tots,
l’ACES ha aconseguit, tal com recullen els mitjans de comunicació, modificar la proposta i frenar el reconeixement legal a la possibilitat que des de
serveis i centres de l’ICS es pugui dur a terme activitat privada. Seguim, no
obstant això, atents a qualsevol intent de fer-ho extensiu a la resta d’entitats de salut públiques, ja que la crítica situació que travessem alimenta la
temptació de trencar les regles de joc.
El conveni del sector sanitari privat, que en el darrer any es va tancar
amb l’acord de procedir a la congelació en els estrictes termes del conveni
2010, s’ha començat a negociar en aquest exercici en el marc de tensions
de reforma laboral del nou Govern Central. Actualment, ens trobem en plena negociació i esperem assolir un acord ben aviat, ja que no beneficia a
ningú aquest estat d’inseguretat, alhora que hem de ser tots plegats molt
conscients de la responsabilitat que tenim com a agents socials.

cristina contel bonet Presidenta d’ACES

Per part de la Conselleria i el Departament de Salut, s’han començat a
dissenyar les línies d’un pla de salut de Catalunya, del qual haurem d’esperar el desplegament, inicialment previst per a l’exercici 2012 i al llarg
de la legislatura.
En aquest sentit, des de l’ACES hem adoptat una actitud proactiva
envers el disseny del nou sistema de salut, i el 29 de novembre passat
vam fer una jornada a ESADE en què vam presentar dos estudis relatius
a la sanitat catalana en un escenari postcrisi, elaborats per Albert Roca i
Moises Bonal. Vam tenir una conferència inaugural per part de Francesc
Moreu, amb qui compartim la visió i l’estratègia de futur que ens ha d’ajudar a portar a terme el canvi estructural i de fons del sistema sanitari català, i vam plantejar el posicionament institucional de la nostra associació
davant de la situació actual i de futur.
A la jornada d’ESADE va quedar palès que des de l’ACES tenim la ferma convicció que: (1) l’activitat privada als centres i serveis públics, en
els termes reiteradament esmentats des de l’ACES, és una clara competència deslleial, abús de posicionament dominant i motiu de confusió, i
atempta directament contra la legalitat vigent i les regles del lliure mercat; i que (2) la possible «ebarització» de l’ICS seria un gran error, ja que
si bé és una experiència que valorem positivament en l’àmbit de l’atenció
primària, creiem té un greu inconvenient en l’entorn hospitalari perquè
sigui una solució, tota vegada que és un model pensat per a ens petits,
de gran flexibilitat i baixa complexitat, fet que xoca frontalment amb l’estructura de l’ICS, i que suposaria el desmantellament d’una entitat suportada per més de 40.000 professionals amb una llarga trajectòria que no
té res a veure amb aquesta forma de gestió, sobretot per manca absoluta
de mentalitat empresarial.
Com a contrapartida, des de l’ACES vam proposar l’extensió del
model MUFACE, amb les seves corresponents adaptacions a la realitat vigent. MUFACE (aproximadament amb dos milions d’usuaris) és
un sistema constitucional que ha demostrat la seva eficiència amb un
cost per a l’Estat menor que el del sistema sanitari públic. El seu èxit
queda palès en el fet que, any rere any, els funcionaris escullen majoritàriament i de manera sostinguda aquesta opció de «reassegurament»
i serveis privats en un 85%.

El conveni pont o d’homologació dels centres sociosanitaris i de salut
mental al conveni de la XHUP, avui SISCAT, està paralitzat i en un compàs
d’espera al qual haurem de ser capaços, entre tots, de donar sortida. Pel
que fa al conveni de trànsit, aquest exercici n’ha suposat la consolidació
amb la incorporació dels centres extrahospitalaris, en plena convivència
amb els centres hospitalaris, amb la qual cosa se n’ha aconseguit l’adequació a la realitat del sector.

En la mateixa línia d’impulsar canvis de futur, vam posar sobre la taula
la gran assignatura del nostre sector: l’aposta per l’atenció a la cronicitat
per part dels nostres centres sociosanitaris, de salut mental i socials. En
aquest sentit, vam proposar com a gran oportunitat de millora l’efectiva
integració i coordinació de l’àmbit sociosanitari i de salut mental en el
sistema de salut, per tal de corregir l’impacte del 80% que representa el
malalt crònic en els pressupostos, com a conseqüència de l’ús inadequat
dels recursos de l’atenció primària i hospitalària. Això provoca moltes
estades hospitalàries que es podrien evitar, sobretot tenint en compte
que el llit d’agut té un cost mitjà de 657 €/persona/dia, mentre el del
sociosanitari és de 120 € de mitjana en funció de la Unitat Assistencial
(llarga estada, estada mitjana, cures pal·liatives) i de la hiperfreqüentació
d’aquests malalts als serveis d’urgència hospitalaris.

En aquest exercici, des de l’ACES hem signat amb Unión Balear de
Entidades Sanitarias (UBES), representada per Carmen Planas Palou,
la presidenta, un conveni de col·laboració pel qual les dues associacions
que representen la sanitat privada catalana i balear en els seus respectius territoris acorden la suma d’esforços, l’establiment d’aliances estratègiques i la possibilitat d’establir un front comú per a la protecció i la
reactivació del sector. En aquest sentit, es va crear la Comissió Sanitària
Catalanobalear, per tractar, debatre i plantejar propostes de futur encaminades al desenvolupament de sinergies entre ambdues entitats.

Considerem que les propostes que hem fet des de l’ACES són de futur,
de tots i per a tots, amb una clara definició dels diferents àmbits competencials i una bona coordinació dels recursos assistencials existents al
nostre país (amb independència de la seva titularitat), premisses, al nostre entendre, imprescindibles per a la reactivació del sector. Finalment,
i una vegada més, volem deixar palesa la plena predisposició del sector
sanitari privat català a participar i col·laborar activament en el disseny
i la implementació d’alternatives reals de futur per a la consecució d’un
sistema de salut eficient, eficaç, sostenible, rendible i de futur. ⁄⁄
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Presentació del Pla de Formació

XII Sopar anual de l’ACES

Durant aquest any s’ha mantingut l’objectiu de facilitar als associats informació novedosa sobre temes vinculats al sector sanitari. El cicle d’enguany es va
iniciar el 8 de febrer amb el primer esmorzar de treball que versava sobre les
novetats fiscals del 2011. Els ponents van ser Lluís Basart i Daniel Viader de
l’àrea jurídica i fiscal d’Auren.

El 29 de març es va fer l’acte de presentació del Pla de Formació ACES 2011 a
l’auditori del Centre Mèdic Creu Blanca de Barcelona.
La responsable de Formació, Rosa Bayot, va presentar la memòria de Formació de l’any 2010 i les principals novetats del Pla 2011. A la seva intervenció
va quedar palès l’èxit dels cursos organitzats i oferts per l’ACES, que any rere
any assoleixen qualificacions d’excel·lència. Així mateix, es va manifestar la importància que els centres associats gaudissin d’un extens i variat programa de
formació i dels avantatges que aquest reporta a les empreses.
L’acte es va clausurar amb la conferència «Medicina personalitzada post
genòmica: Interès per la medicina assistencial», que va impartir el Dr. Joan Sabater, president d’Eugenomic.

El XII Sopar de l’ACES es va celebrar el 19 de maig a l’Hotel Casa Fuster de Barcelona. Enguany va superar totes les expectatives de l’organització, amb més
de 230 convidats que representaven el sector sanitari privat català. La trobada
va ser un èxit i una vegada més l’escenari perfecte per reunir socis, amics i col·
laboradors. En aquesta edició la vetllada va comptar amb la presència del conseller de Salut, el Sr. Boi Ruiz, que va explicar les línies generals del seu projecte
al capdavant de la Conselleria.

Taules rodones
El 31 de maig l’ACES va organitzar la taula rodona «Documentació digital i seguretat de documents en l’entorn sanitari» a la seu d’Agrupació Mútua de Barcelona. Els continguts de la sessió es van centrar en els aspectes jurídics de la documentació digital, la seguretat en la certificació digital i les solucions actuals per
a la destrucció de dades confidencials. A l’acte van intervenir-hi com a ponents:
Andreu Brú, director del Departament de Noves Tecnologies de PIMEC; Carlos
Curto, advocat del Bufet Amat i Vidal Quadras, i Oriol Farré, vicepresident europeu de vendes de Martin Yale Group.

E

n l’exercici 2011, l'ACES va oferir als seus associats el Pla de Formació compost per les accions formatives del contracte programa sectorial de sanitat,
subvenció atorgada a l'ACES pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i també es van executar accions formatives del contracte programa intersectorial, com a entitat vinculada a PIMEC.
Com a entitat organitzadora per realitzar els tràmits perquè els centres puguin
gaudir de la bonificació atorgada per la Fundación Tripartita, l'ACES va ocupar-se de
la gestió dels tràmits de 142 accions formatives amb un conjunt de 1.069 alumnes.
Com a entitat organitzadora, es van adherir al conveni 45 empreses.
També va programar cursos no subvencionats, susceptibles de ser bonificables.
La Sra. Rosa Bayot, en representació de l’ACES, va ser el membre de la Comissió
Paritària Sectorial de Formació de Sanitat. PIMEC va ser membre del Consell Català de Formació Professional i membre del Consell General del Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya.
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Des de l’ACES copsem anualment la valoració que els alumnes fan de la formació
que cursen amb l’objectiu de millorar any rere any i adaptar els nostres programes
a les necessitats reals dels professionals. Enguany, els estudiants han valorat amb
un 9,08 sobre 10 la seva satisfacció amb la formació cursada.

A fons
Com afrontar la crisi

L’ACES i PIMEC van organitzar el 17 d’octubre la jornada «La prestació de serveis sanitaris des d’una PIME». La finalitat d’aquesta sessió era presentar nous
serveis ofertats per ambdues patronals. Per part de PIMEC es van donar a conèixer novetats sobre TIC: concretament l’ús del certificat i de la factura electrònica. Així mateix, els representats de PIMEC de les àrees financera, jurídica
i de prevenció de riscos laborals van fer un repàs dels serveis que oferien als
membres de l’Associació.
D’altra banda, la responsable de Formació de l’ACES, Rosa Bayot, va explicar les novetats en l’àmbit de formació i específicament les polítiques actuals de subvencions. Així mateix, la directora de Sistemes i Organització de
l’ACES, Elena de la Campa, va fer un resum dels serveis que la patronal ofereix
als socis en matèria d’assessoria laboral, mercantil, fiscal i sobre el conveni
d’accidents de trànsit.

Reportatge
Taula rodona sobre documentació digital i seguretat de documents

Contracte
programa
intersectorial
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DESPESES D'EXPLOTACIÓ	
Aprovisionaments i treballs fets altres emp.

857.578,96
379.360,36

Despeses de personal
Serveis exteriors
Dotació per a amortitzacions

188.297,50
285.769,18
4.151,92

ALTRES RESULTATS	

4.280,00

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	

4.040,43

RESULTAT FINANCER	

Monogràfic
Eines financeres per als nous reptes sanitaris
Herramientas financieras para los nuevos retos
sanitarios

Nombre d’alumnes

El 19 de setembre va tenir lloc la reunió anual de la junta directiva de l’ACES amb el
consell assessor, a l’Hotel RA Le Meridien de Sant Salvador. La sessió tenia l’objectiu d’analitzar el paper del sector sociosanitari en la cronicitat i la dependència. En aquesta ocasió es va convidar els representants de sanitat dels principals
partits polítics i experts del sector sociosanitari i assegurador. Van participar en
aquest debat la Sra. Cristina Contel, presidenta de l’ACES; el Dr. Lluís Monset,
director general de l’ACES; el Sr. Albert Vergès, vicepresident d’Edat i Vida, i el
Sr. Pere Ibern, director de Desenvolupament Estratègic de DKV Seguros.

Jornades

Contracte
programa
sectorial

Tancament 2011
857.339,39*
857.339,39
418.591,00
399.288,39
39.460,00

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	
Import net de la xifra de negoci
Quotes entitats membres d'ACES
Subvencions a la formació
Ingressos per serveis diversos

Entrevista a Eugènia Bieto
Directora General d’Esade

0

Reunió de la junta directiva
amb el consell assessor

Compte de pèrdues i guanys ACES 2011

10,93

RESULTAT ACTIVITATS ORDINÀRIES	

4.051,36

Impost sobre societats

0,00

RESULTAT DE L'EXERCICI DESPRÉS D'IMPOSTOS	

34%

*Dades en euros
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39%

4.051,36

Entrevista a l’Hble. Sr. Boi Ruiz
Conseller de Salut
VI Jornada ACES
La sanitat a Catalunya en un escenari
de postcrisi

27%

4

Formació
Nous cursos ACES (gener -abril 2012)

Premsa
FTFE

Contracte
programa
sectorial

ACES a la Federación Nacional
de Clínicas Privadas (FNCP)
La incorporació de l'ACES a la FNCP representa la creació de la patronal sanitària
més forta de l'Estat espanyol. Aquest nou impuls preten posicionar ambdues
patronals en un escenari més representatiu enfront les administracions i alhora
promoure la defensa dels associats en l'àmbit nacional i europeu.

Nombre d’hores

Comparativa 2010 - 2011

4.500

8.000

4.000

7.000

3.500

d’Albert Roca, director de DIPCE. Per tancar la primera part de la jornada, la
presidenta de l’ACES, Cristina Contel, va presentar la ponència «Un futur per
a tots en un sistema per a tots».
La taula rodona «És possible el pacte sanitari?» va estar moderada pel
professor Manel Peiró, vicedegà acadèmic d’ESADE, i va comptar amb la presència de Francesc Moreu; Josep Santacreu, conselller delegat de DKV Seguros; Gabriel Uguet, president de la Federación Nacional de Clínicas Privadas, i
Lluís Monset, director general de l’ACES.

2011

1

3

2

5.000

2.500
2.000

2010

L'any 2011 ha estat marcat des del punt de vista de la política de comunicació
de l'ACES per la defensa de la sanitat privada catalana enfront de l'amenaça de
l'avantprojecte de la llei òmnibus. L'estratègia de comunicació es va dissenyar
prioritzant les accions dirigides a mitjans de comunicació que van ser testimonis de primera mà de la mobilització del sector sanitari privat. L'impacte mediàtic aconseguit mitjançant rodes de premsa i la convocatòria de mitjans a la
plaça Sant Jaume per lliurar el «Manifest per la viabilitat de la sanitat privada a
Catalunya» va aconseguir una gran repercussió social i mediàtica.

6.000

3.000

La VI Jornada ACES «La Sanitat a Catalunya en un escenari post crisi»,
celebrada el 29 de novembre a l’auditori d’ESADE, va ser l’acte sanitari més
rellevant de l’any, tant per l’èxit de la convocatòria, que va superar les 200
persones, com per l’impacte mediàtic de la jornada.
La conferència inaugural, «Un nou model de salut per a una nova societat?», va anar a càrrec de Francesc Moreu, consultor expert en polítiques
de salut. Així mateix, es van presentar els estudis «Evolució econòmica del
sector sanitari privat a Catalunya», de Moisès Bonal, responsable d’estudis
de PIMEC, i «Els models sanitaris europeus enfront de la crisi econòmica»,

Contracte
programa
intersectorial

6

4.000

4.073
2.234

1.500

7.195

7.414

2.000

1.000
1.107

500

1.000

0

5

3.000
2.756
284

2.754

266

0
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Diario Médico. 10 de juny de 2011
Diario Médico. 10 de juny de 2011
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El Periódico de Catalunya. 30 de novembre de 2011 3 El Mundo Catalunya. 30 de novembre de 2011
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